Tønsberg kommune

Høringsnotat om endret forskrift om graving i kommunalvei
(Graveforskriften, Tønsberg kommune
Bakgrunn
I forbindelse med kommunesammenslåingen av Re og Tønsberg kommune fra 01.01.2020
må Graveforskriften oppdateres. Re kommune har ikke tidligere hatt en egen graveforskrift,
men brukt den generelle landsdekkende graveforskriften, mens Tønsberg kommune har hatt
egen graveforskrift sist endret 04/10.
Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert fremkomlighet for
trafikantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet. Samtidig er det fare
for redusert trafikksikkerhet.
Kommunen vil tillate graving og fremføring av ledningsanlegg i sine vei- og trafikkområder,
men setter strenge vilkår for både utførelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget.
Vilkårene i denne instruksen er generelle. Fastsettelse av disse og kommunens oppfølgning
av at reglene blir fulgt , er offentlig myndighetsutøvelse med hjemmel i veiloven.
Veiloven gir veiholder rett til å fastsette regler for hvordan arbeidene skal utføres slik at
investert kapital ikke forringes som følge av å la andre benytte veiarealet til annen
infrastruktur. Når veiholder tillater andre å legge ledninger i veien påtar også veiholder seg
en plikt til å påse at de ulike anleggene ikke kommer i veien for hverandre og at det skjer et
samspill mellom aktørene for å få til effektiv bruk av arealet.
Formålet med reglene i denne instruksen er å bidra til en effektiv, hensynsfull og forutsigbar
gjennomføring av gravearbeidene, og en god istandsetting slik at kommunen som helhet ikke
påføres unødige skader, ulemper og kostnader. Reglene vil også bidra til at
saksbehandlingen ivaretar likhetsprinsippet.
Hjemmel
Veilovens § 32 og § 57 gir veiholder rett til å stille vilkår for graving, legging av ledninger og kabler
med mer i offentlige veier og trafikkarealer innenfor veigrunn.
«Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs
kommunal veg», gir kommunen anledning til å utforme nærmere bestemmelser for sine veier jfr.
forskriftens § 5.3.
Veilovens § 1 definerer vei- og gategrunn slik:
Offentlig vei er vei eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som holdes vedlike av stat,
fylkeskommune eller kommune etter reglene i kapitel IV. Andre veier eller gater blir i denne
loven regnet som private. Til veien hører også opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bru,
fergekai eller annen kai som står i direkte forbindelse med vei eller gate.
Veilovens §32 og §57 fastslår at ingen må legge lednings- og kabelanlegg eller grave i offentlig veiog gategrunn uten tillatelse av vedkommende veimyndighet. Dette gjelder også

pressing av rør, boring under veien, eller føring av luftstrekk over eller langs veigrunn.
For arbeidsvarsling gjelder forskrift 2005-10-07 nr 1219: Forskrift om offentlige trafikkskilt,
veioppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (Skiltforskriften), spesielt kapittel 14 midlertidig skilting.

Merknader til enkelte bestemmelser
Det er spesielt ønskelig med tilbakemelding på alternative metoder.

Ikrafttredelse
Forskriften vil tre i kraft kort tid etter 01.01.2020 når Re og Tønsberg kommuner blir èn
kommune, når forskriften er kunngjort.

Høringsfrist:
Høringsfristen er 01.11.2019. Høringssvar sendes digitalt under denne høringen som ligger
på kommunens nettside.

Spørsmål kan stilles til:
Knut Bartho Hansen, e-post: knut.bartho.hansen@tonsberg.kommune.no / tlf: 975 08 329

Høringsinstanser:



















Fylkesmannen i Vestfold/Telemark
Broadnet AS
Bynett i vestfold gigafib
Eiker bioenergi AS
Norsk Gassnett AS
Riksantikvaren
Skagerak naturgass AS
Skagerak varme AS
Statnett SF
TDC AS
Telenor Norge
Telenor Norge kabel-TV
Sem elektro AS
Skagerak nett
Skagerak naturgass
Statens vegvesen
Vestfold vann IKS
Viken fiber

Tønsberg kommune:
 Tønsberg kommune - Gatelys
 Tønsberg kommune – Vann og avløp
 Tønsberg renseanlegg

fmvtpost@fylkesmannen.no
broadnet@invoicecenter.net
post@gigafib.no
egil@eikerbioenergi.no
post@norskgassnett.no
postmottak@ra.no
firmapost@alskagerak.no
firmapost@skagerakvarme.no
firmapost@statnett.no
pgl@tdc.dk
vidar.krogh@eltelnetworks.no
post@telenor.com
firmapost@semelektro.no
firmapost.nett@skagerakenergi.no
firmapost@alskagerak.no
firmapostpost-sor@vegvesen.no
post@vestfoldvann.no
andre.klausen@vifiber.no

gjert.egil.johansen@tonsberg.kommune.no
geir.johansen@tonsberg.kommune.no
jorgen@rense.no

